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  م1994بيانات المديريات وفقاً للتقسيم اإلداري لعام
  

  :مديريات محافظة أبين 
 مديرية زنجبـــار

  :مدينة زنجبــــار  ) 1( 
وزنجبار هو اسم جديد أدخله السلطان      )  كيلو متراً    60( تقع مدينة زنجبار إلى الشرق من عدن ، على بعد نحو          

ن وسبب تغييره لالسم أنه نفي خارج البالد ، وبعد عودته أطلق            ناصر بن عبداهللا الفضلي بعد ما كان اسمها أبي        
  .، وهو اسم لجزيرة كبيرة ، وقد أزاح االسم الجديد االسم القديم بمرور الزمن ) زنجبار( عليها هذا االسم 

ـ                        ا وتقع هذه المدينة في دلتا أبين ، وهي ليست دلتا نهر كما يخطر على البال وإنما هي دلتا تقع بـين وادي بن
  .ووادي حسان 

، ميداناً للحروب والنزاعات القبلية الضارية ، ويكفي أن نعرف أنها           / ألهميتها  / كانت  ) أبين  ( ومدينة زنجبار   
أحرقت تماماً عندما أغار عليها عبد النبي بـن         

 559(هـدي الرعينـي فـي سـنة         علي بن م  
  ).هجرية

ونقالً عن الهمداني فيما إذا رجعنا إلـى قبـل          
فالهمداني ـ المتـوفى   ق المدينة ، تاريخ إحرا

 ـ ذكر أن أبين هي إرم ذات  هـ355في سنة 
العماد التي ورد ذكرها في القرآن الكريم حيث        

إن إرم ذات العماد كانت تقوم فـي تيـه          " قال  
وإرم ذات العماد هي المدينة التي خرجت       " أبين  

صر شيدت بالذهب والفضة والجواهر واليـاقوت  عن الفضيلة واالستقامة ، ويقال إنها كانت تضم ثالثمائة ألف ق          
وكان أهل إرم يحاولون أن يصنعوا من مدينتهم جنة عوضاً عن الجنة التي وعد اهللا بها المؤمنيين ، لـذلك                    … 

أمهر الصناع وأبرعهم وجمعوا كل الثروات مـن        / كما يقول ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان         / استقدموا  
، وقد بالغ المؤرخون واإلخباريون في القصة       )  عام 500( األسطورية التي استغرق بناؤها      أجل بناء هذه المدينة   

مبالغة شديدة ، وصوروا تلك المدينة الخيالية بشكل ال يمكن أن يكون ، وذلك تعويضاً عن الفقر والشح والجدب                   
  .الذي عرفت به أطراف أبين من قبل 

 تقابله عند دخولك إليها شارعها الكبير الذي تقوم علـى جانبيـه             ومدينة زنجبار اليوم مدينة جميلة ، وأول ما       
المتاجر الشعبية الصغيرة ، ومبانيها عموماً ال تختلف كثيراً عن مباني عدن ، على أنه تكثر فيها المباني الطينية         

   .الصغيرة 
لخـضروات علـى    وتحيط بالمدينة مزارع واسعة يهتم أصحابها بزراعة الذرة والسمسم والبطيخ والـشمام وا            

اختالف أنواعها ، وجميع الفواكه والخضار تباع في عـدن ، وقد نجحت زراعـة القطن في المزارع القريبـة                  
  ) .بطويل التيلة ( من زنجبار نجاحاً هائالً وخاصة ذلك النوع المعروف 
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  :القريـات   ) 2( 
 متراً  650( ميال ، ومساحته تبلغ تقريباً      يقع موقع القريات في الشمال الشرقي من مدينة زنجبار بحوالي ثالثة أ           

تقريباً ، إال أن أجزاء كبيرة منه قد غطيت أو طُمست بفعل النشاطات الزراعية التي شهدتها األراضـي                  ) مربعاً  
  .المجاورة لهذا الموقع في مطلع الستينات من القرن العشرين 

لمباٍن ، ولكنه يعتبر موقعاً متميزاً لـسهولة        وهو عبارة عن موقع أثري مكشوف ، وال توجد فيه بقايا أساسات             
الحصول على المياه بالنسبة للذين كانوا يستوطنون فيه ، حيث يقع في غرب وادي حسان ، الذي كان يحتـوي                    
على المياه ، والتي كانت تستخدم غالباً في الزراعة ، وهو األمر الذي ال يتوفر في كثير جداً من المواقع القريبة                     

  .من الوادي  
يعود تاريخ هذا الموقع من خالل المعثورات األثرية إلى فترات مختلفة ، حيث تعود الُدمى الطينية إلى فترة مـا                    
قبل التاريخ فيما إذا قارناها مع تلك الُدمى المشابهة التي ُعثر عليها مؤخراً  في صبر لحج ، كما وجـدت فيـه                       

 اليمني القديم الذي كتبت به اللغة اليمنية القديمة ـ  قطع فخارية عليها مونوجرام  بحروف خط المسند ـ الخط 
، ويعود تاريخه إلى فترة الدولة القتبانية تقريباً والتي كانت تسيطر على أراضي محافظة أبـين ، كمـا تـشابه                     
القطع الفخارية األخرى تلك القطع التي ُعثر عليها في وادي بيحان في شبوة والتي يعود تاريخهـا إلـى فتـرة              

  .  القتبانيةالدولة
 إلـى القـرن الخـامس عـشر      Doe Bكما وجدت فيه قطع فخارية تعود إلى الفترة اإلسالمية ، أرخها السيد 

الميالدي ، بمعنى أن االستيطان في ذلك الموقع لم ينقطع من عصور ما قبل التاريخ إلى الفترة اإلسالمية ولكنه                   
راضي التي دمرت الموقع في مطلع الستينات مـن القـرن           انتهى اآلن بفعل النشاطات الزراعية ، واستصالح األ       

  .العشرين   
  :القـــرو  ) 3( 

، )  متر600( يقع في الشمال الغربي من مدينة زنجبار ـ عاصمة المحافظة ـ ، وطوله من الشمال إلى الجنوب
ي للشطر الجنوبي مـن     ويميزه أن منزل المستشار الحكومي اإلنجليزي كان مقاماً بجانبه إبان االحتالل اإلنجليز           

  ) .سابقاً(اليمن 
يعود تاريخ الموقع إلى الفترة اإلسالمية ، حيث عثر فيه على قطع فخارية تعود إلى الفترة اإلسالمية ، أهمهـا                    
قطع من البورسلين األزرق الذي كان يجلب من الصين عادة في الفترة اإلسالمية ، أما بالنسبة للقطع األخـرى                   

  .رية كانت تستخدم للطهي وغيره فهي بقايا أواٍن فخا
لقد تعرض هذا الموقع للحريق في فترات متأخرة أثناء الحروب األهلية والتي كانت عادة ما ينجم عنها إحـراق                   
القرى ـ فلم يتبق من الموقع اآلن سوى تل محترق ، حيث توجد أسفل الطبقة العليا طبقة محترقـة سـوداء ،    

، يعود تاريخها إلـى الفتـرة   ) مائل لألخضرار (  زجاجية ذات لون أزرق ورماد ـ إلى جانب بعض بقايا ألوانٍ 
  .اإلسالمية أيضاً 

 مديرية خنفــر
   :مدينة جعـار ) 1( 
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تقع جعـار    .تعتبر مدينة جعار هي أكبر مدينة في محافظة أبين ، وتأتي بعدها مدينة زنجبار عاصمة المحافظة                 
ويعني اسمها الضباع ، ويبدو أن اسمها قد أخذ مـن          )  كيلومتراً   21( إلى الشمال من زنجبار ، وتبعد عنها نحو       

)  قدماً   94( الضباع لكثرتهم في هذه المنطقة ، ويلفت النظر في هذه المدينة مئذنة جامعها التي  يبلغ ارتفاعها                  
 رائعـة ،    ، وهي مبنية بأحجار البازلت األسود وأحجار أخرى متعددة األلوان ، جعلتها مزدانة بزخارف هندسية              

وإلى جوار هذا الجامع يقع ميدان الميدانية ، وهي مساحة واسعة ، وفيه توجد المحـالت التجاريـة الـصغيرة                    
  .والمطاعم والمقاهي الشعبية  

   :جعـار مدينة –جبل خنفر  ) 2( 
فظة ،  يقع جبل خنفر في مديرية خنفر التي حملت اسمه ، وهي تقع إلى الشمال من مدينة زنجبار عاصمة المحا                  

ويعتبر جبل خنفر من أشهر جبال محافظة أبين ، حيث يبعد عن مدينة جعار بعدة كيلومترات ، ويـشرف علـى                     
عن مستوى سطح البحر مما جعله      )  متراً   70(دلتا أبين الواقعة بين ودايي بناء وحسان ، ويبلغ ارتفاعه قرابة            

  .يشرف على مساحات شاسعة 
   فيه كانت تقوم مدينة هامة ذكرها/ إن لم يكن / بالقرب من جبل خنفر أنه    issmann .H . Vيرجع السيد 

أنه اجتـاح هـذه   ) RES. 3945(مكرب سبأ الذي ذكر في نقشه الموسوم بـ ) كرب إيل وتر بن ذمار علي ( 
  وكانت تلـك المدينـة     المدينة في القرن السابع قبل الميالد ، ضمن المدن التي اجتاحها في السهول الجنوبية ،              

والموقع كما هو واضح مؤهل أن تقام عليه مدينة محصنة تشرف على كافة األراضـي               ) تفض( تحمل اســم   
الزراعية في الجوار ، إلى جانب وجود واديين تروى تلك األراضي منهما ، وذلك يعني أن االستيطان قد ظهـر                    

  .في خنفر قبل القرن السابع قبل الميالد 
(  معجم البلدان لياقوت الحموي ، والذي يعود إلى القرن الـسادس الهجـري               وقد جاء ذكر ذلك الجبل في كتاب      

النسبة ( ، وذكر أن هناك مدينة تسمى خنفر ، وجاء ذكرها أيضاً عند بامخرمة في كتاب       ) الثاني عشر الميالدي    
ها جامع كبيـر    خنفر مدينة باليمن من مدن أبين ، وهي قاعدة ، وحاكم أبين يسكنها ، وب              : بقوله  ) إلى البلدان   

نة الجامع أعجوبة ، وهي طويلة ، ومن ذلك نعرف أنه أقيمت مدينـة              حسن البناء ، وعمارته جيدة وأكيدة ومئذ      
على سفح ذلك الجبل في العصور اإلسالمية ، ظلت معروفة حتى القرن التاسع الهجري كما جاء عند بامخرمة ،                   

و لكنها تعرضت للحريق في القرن السادس عشر الميالدي أثر الحروب التي استعرت للسيطرة علـى منطقـة                   
  ) .تاريخ القبائل اليمنية ( ى حد زعم لقمان في كتابه أبين عل

ومن أهل خنفر رجل اشتهر بنشر الدعوة القرمطية في اليمن وغزا كثيراً من أنحاء اليمن واحتل صنعاء ، وهو                   
، واللتين كانتا في ذلك الوقـت تحـت         ) لحج ومدينة عدن    ( علي بن الفضل الجدني الخنفري ، كما غزا منطقة          

ي العالء ، وقد دارت معارك حول خنفر انتصر فيها علي بن الفضل وغنم منها أمواالً كثيرة ، ولمـا                    حكم بني أب  
  .ارتفع شأنه وذاع صيته  وزادت ثروته من غزواته أعلن استقالل اليمن عن حكم الخلفاء بني العباس 

كانت تمثل البـديل لتلـك      ذلك عن جبل خنفر ، أما مدينة جعار التي أقيمت إلى الجوار من سفح جبل خنفر فقد                  
المدينة التي احترقت في سفح جبل خنفر والتي يطلق عليها حالياً في بعض أجزائها المحرقة  ، ومدينة جعـار                    
أقيمت على دلتا أبين ، تمتاز حالياً بمنازل جميلة مبنية من الطين ، وإلى جوارها مزارع النخيل التي تـستخدم                    

  .نة المركز التجاري والزراعي لمديرية خنفر  كمتنفسات للمدينة ، وتمثل تلك المدي
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  :غنم الكفــار  ) 3( 
 شمال شرق مدينة أحـور ، ويبعـد          ) Lava( يقع هذا الموقع بالقرب من موقع قرن الكفار على صخور الالفا          

  ) . ميالً 20(عن الطريق المؤدية إلى مدينة أحور بحوالي 
 ما قبل التاريخ ، وترتبط بموقع قرن الكفـار مـن الناحيـة              ويمثل هذا الموقع بقايا مستوطنة تعود إلى عصور       

  .   األثرية ، ويحتوي على بقايا أساسات لمباٍن سكنية تعود إلى ذلك العصر إلى جانب بقايا األواني الفخارية  
  :قرن الكفار  ) 4( 

شمال شرق مدينـة     الواقعة ما بين جنوب واديي الجهر وديقة            ) Lava( يقع هذا الموقع على صخور الالفا       
  ) . ميالً 41(أحور يبعد عن طريق المحفد بحوالي 

وهو عبارة عن بقايا مستوطنة يعود تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ حيث تمثل تلك اآلثار بقايا مقابر برجية                   
ـ                      ود تشابه تلك المقابر التي ُعثر عليها في الثنية في شرق مأرب ، وجبل البلق الجنوبي في مـأرب والتـي يع

  .تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ 
وبقايا نصب حجرية هي عبارة عن أعمدة حجرية غير مهندمة ومنصوبة في أرضية الموقع ، يـصل ارتفـاع                   

 كيلومتر  20( أعالها إلى ثالثة أمتار تقريباً  ، وتشابه تلك التي ُعثر عليها في وادي رسيان  في موقع المحندد                    
، والتي يعود تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ أيضاً ، ومن            )  على البحر األحمر   إلى الشمال من مفرق المخاء    

، اعتماداً على األساطير    ) قرن الكفار   ( اجل ذلك الشكل الذي نصبت عليه تلك األحجار أطلق عليها األهالي اسم             
  .التي أطلقت على قوم عاد الذين خسف اهللا األرض بهم 

  . ، تعود أيضاً إلى عصور ما قبل التاريخ ) رسوم (قايا مخربشات واخيراً وجد في ذلك الموقع ب
وهذا الموقع من الناحية السياحية يعطي صورة شفافة لتلك الشعائر الدينية التي كانت تقام فيه خاصة وأنه يقع                  
 في العراء بمنطقة مرتفعة نسبياً عن غيرها ، حيث يحتمل بأنه كانت تجري فيه طقوس وشعائر دينيـة سـواءً                   

  .خاصة بدفن الموتى أو بتلك الطقوس التعبدية 
  :الطريــة  ) 5( 

هي قرية في دلتا أبين شمال شرق زنجبار ، وقد قال الجندي عنها ، هي قرية من قرى أبين المعتمدة ، وخربت                      
  ) .هـ 723( منذ مدة ، واستمر الخراب بها إلى عصرنا ، وعصر الجندي كان في مطلع القرن الثامن الهجري

قد كانت الطرية مقامة على تل مرتفع نسبياً عن مستوى سطح أرض السهل ، وأهم معالمها ضـريح العـالم                    و
الفاضل أحمد بن أبي الجعد ، وهو عالم متصوف مات وقبر في الطرية ، وتوفي لبضع وتسعين وستمائة هجرية                   

  .، ويعرف ضريحه بقبة الجعدي ، وهي أهم بقايا الطرية 
ربعة الشكل تقريباً ارتفعت فوقها قبة بنفس ارتفاع الغرفة الذي يقارب مترين ونصف ،              وهي عبارة عن غرفة م    

وله باب يصعد إليه عبر سلم حجري أقيم لذلك الغرض ، وقد كانت الطرية عبارة عن هجرة علـم ، يقـصدها                      
ن فـي الـدين ،      المريدون من مختلف المناطق لتلقي العلم فيها ، وقد تخرج منها العديد من العلماء المتبحـري               

  .والذين توالوا القضاء في مناطق متفرقة من محافظات أبين ولحج 
  -:جبل هكار  ) 6( 
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يحد هذا الموقع من الجنوب الشرقي قرية مدمنة ـ أو كما يطلق عليها باللهجة المحلية أم مدمنة ـ التي تبعـد    
ه قرابة كيلومتر واحد ، ومن الـشمال        ، ومن الجنوب الغربي قرية غرزي التي تبعد عن        )  متراً   150(عنه قرابة   

  ) . كيلومتر1.5(الشرقي قرية عريب التي تبعد عنه قرابة 
وتوجد في جبل هكار بقايا أسس أبنية حجرية ، تتوزع على قمة وسفوح الجبل ذي الصخور البركانيـة  الـذي                  

بأحجار جبلية مختلفة األحجام    ، واألبنية مشيدة    )  متراً   40( يرتفع عن األراضي السهلية التي تحيط به بحوالي         
مهندمة في سطحها الخارجي ولكن بشكل غير متقن ، وهي أحجار ليست كبيرة بوجه عام ، ومقياس أكبر مـا                    

  ) . سم 43×55×110(لوحظ منها هو 
وعلى الجزء الغربي من مرتفع جبل هكار حوض للماء بيضاوي الشكل منقور في الصخرما عـدا فـي بعـض                    

  . ة بالحجر الذي طُلي بمادة القضاض التي تمنع تسرب المياهأجزاء منه فهي مشيد
توجد بقايا أسس األبنية ، ويوجد بئر وحوض        )  متر 200(وفي الجزء الشمالي الشرقي من الجبل وعلى مسافة         

، بنـي   )  سم 50(صغير مربع الشكل ، طول ضلعه       
بالحجارة ، ويستخدم لسقي الماشية ، وقد طليـت         

 الحجارة بمادة القضاض في     المسافات الفاصلة بين  
  .جدران البئر والحوض 

وتنتشر بين أنقاض األبنية كسر قليلـة جـداً مـن           
الفخار ، وقد ذكر األهالي أنه تم العثور بين أنقاض          
موقع جبل هكار على حجرة منقوشة بخط المـسند         
نقلت إلى قرية عريب واستخدمت ضمن بنـاء دار         

ة فعالً على حديث ألحد سالطين العوذلي ، وهي قائم     
واجهة البناء المذكور على ارتفاع يقرب من سـتة         
أمتار ، وهي مستطيلة الشكل مهندمـة ومنحوتـة         
بشكل جيد ، وعليها أربعة أسطر ، ويتحـدث فيـه           
مدونه عن قيامه باستصالح أراضي زراعية، وبناء       
شبكة لتلك األراضي ، ويشير هذا النقش إلى الحالة         

وطنة فـي كـونهم     االجتماعية لسكان هذه المـست    
مجتمعاً زراعياً مازالت أراضـيه تـستخدم لـنفس         
الغرض إلى وقتنا الحاضر بسبب صالحيتها للزراعة       

  .ولتوفر المياه فيها إذ أن جبل هكار يطل على عدد من الوديان تستغل حتى وقتنا الحاضر أراضيها للزراعة 
هكار كان موقعاً يعود إلى فتـرة مـا قبـل           ويدل هذا النقش أن هذه الخرائب المنتشرة على سطح وسفوح جبل            

اإلسالم ، ولكن تاريخه بالضبط غير معروف لعدم وجود نقوش أخرى نـستطيع مـن خاللهـا معرفـة تـاريخ       
  .المستوطنة والقبائل التي كانت تستوطنها ، ومع ذلك فهذا الموقع يقع ضمن إطار أراضي دولة قتبان القديمة
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تقع قرية عريب بالقرب من مدينة لودر على بعد ميل واحد فقط ، وقد اشتهرت في فترة مشيخة العـواذل تلـك                      
المشيخة التي كانت تقع بالدها بين مشيخة الفضلي في الجنوب ومشيخة العولقي في الشرق ومشيخة يافع فـي           

ف بالظاهر ، وقرية لـودر التـي تبعـد       الغرب ، والتي كانت من بلدانها مكيراس التي تقع على جبل شاهق يعر            
وقـد كانـت    _ حوالي خمسة أميال عن سفح الجبل الذي يبلغ ارتفاعه قرابة ثمانية اآلف قدم عن سطح البحر                 

قرية عريب هي العاصمة الصيفية لسلطان العواذل ـ ، حيث كان يقيم فيها في فصل الصيف أما فصل الـشتاء   
تبعد عن لودر بحوالي ميل واحد أيضاً ، ويشتغل أهالي عريب بزراعـة             فكان يقضيه في قصره بقرية ذادا التي        

   . الفواكه والقمح والبطاطس والطماطم ، وتتميز قرية عريب بمبانيها المشيدة بمادة الطين ، وهوائها المعتدل
  
  

  :المصدر 
  م1996المسح السياحي  •


